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arbeidsgruppen utarbeidet en egenevaluering. Evalueringen ble sendt ut for innspill til
dekanatmøtet, PMR samt studie- og eksamensseksjonen. Evalueringen har vært sak i fakultetsnytt,
og er tilgjengelig på fakultetets nettsider.
På bakgrunn av egenevalueringen og annet relevant materiale skal et eksternt panel levere en
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(dekanvedtak-JF-2018/17). Medlemmene er:
•
•
•
•
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SAMMENDRAG
Rettsvitenskap er et av de eldste universitetsfagene, og holder behørig hus i universitetets ærverdige
lokaler på Karl Johan. Studieprogrammet er bygd opp som en integrert femårig profesjonsmaster med
rundt 2500 studenter. De første årene består av et fastlagt studieløp, mens masterdelen gir stor mulighet
for frihet ved å tilby rundt 70 ulike valgemner, utenlandsopphold, praksis mm.
Tradisjonelt har undervisningen på jusstudiet vært gjennomført ved bruk av forelesninger, kurs og
innleveringsoppgaver. De siste årene har studiet fått et større innslag av ferdighetstrening og interaktive
undervisningsformer. Det er for eksempel tatt faglige initiativ til bruk av erfaringsbasert læring med
rollespill og prosedyreøvelser, og det legges mer vekt på klart språk og muntlig fremstilling. Målet er å
fremme en bedre innlæring av stoffet, og å forberede studentene bedre på arbeidslivet.
Den hyppigste vurderingsformen på studiet er 4-6 timers skoleeksamen. Selve eksamensformen er
tradisjonell, men fakultetet var blant de første innen høyere utdanning i Norge som gjennomførte digital
eksamen for alle kandidater. Fakultetet har også satset systematisk på videoforelesninger, og dette
semesteret innføres digitale hjelpemidler (Lovdata Pro) både i undervisningen og under eksamen.
Trass i digitalisering og initiativer i retning av et mer klinisk og interaktivt studium, peker vi i denne
egenevalueringen på at det fortsatt er en vei å gå for å sikre samsvar mellom det læringsutbyttet vi ønsker
våre kandidater skal ha, og de undervisnings- og vurderingsformer vi tilbyr dem. Studentene synes også at
de har for lite kontakt med faglærer og får for få tilbakemeldinger. Dette bør ses i sammenheng med
forholdstallene på fakultetet som er de høyeste ved UiO, det vil si at vi har færrest fast ansatte lærere sett i
forhold til studentantallet. Det medfører en høy andel av innleide eksterne lærekrefter. Samtidig kan det
sies å konservere undervisningsformer som forelesningen, og vurderingsformer som skoleeksamen, fordi
disse er billige i drift.
Jusstudiet er et av de mest populære studieprogrammene innen høyere norsk utdanning, og
inntakskvaliteten på studentene er svært høy. Våre studenter oppgir da også at de har fått plass ved det
studiet de aller helst vil være på, og at de finner det faglig utfordrende og jobbrelevant. På den annen side
har både fremtidige arbeidsgivere og studentene selv høye krav til prestasjoner, noe som har medført et
karakterpress som av mange oppleves som negativt for læringsmiljøet. I tillegg topper fakultetet både
klage- og gjentaksstatistikken ved UiO. Dette er en av årsakene til at gjennomstrømmingen er lav, og først
1½ år etter normert tid er andelen som har oppnådd en grad oppe i 50 %. Frafallet er på opp mot 30 %. For
dem som fullfører, er rundt 85 % i relevant jobb seks måneder etter gradsoppnåelsen.
Fakultetet jobber kontinuerlig med å forbedre studiekvaliteten og læringsmiljøet, og i egenevalueringen
viser vi til en rekke ulike tiltak som er igangsatt. Det er fokus på varierte undervisnings- og
vurderingsformer, på mottak av nye studenter, på bedre kjønnsbalanse i tilsettingen av ansatte og bedre
gjennomstrømming av studenter. Arbeidsgruppen ser frem til å følge med på virkningen av igangsatte og
kommende tiltak i de seks årene frem til neste periodiske evaluering, og har tro på at vårt fremtidige hjem,
Domus Juridica, vil bli et godt og faglig viktig sted å være for både studenter og ansatte.
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1 INNLEDNING
Alle studieprogram ved Universitetet i Oslo skal evalueres hvert sjette år som en del av kvalitetssystemet
for utdanningsvirksomheten. Det er første gang masterprogrammet i rettsvitenskap evalueres etter
gjeldende system. Mandatet for egenevalueringen ble diskutert i Programrådet for rettsvitenskap (PMR)
12. september og fastsatt av dekanen 1. november 2017. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for
egenevalueringen bestående av: Studiedekan og programeier Erling Hjelmeng, professor Kåre Lilleholt,
professor Kirsten Sandberg, administrativ representant Kristin Steen Slåttå, studentrepresentant Eirin
Jakobsen Avlund og sekretær Gry Anita Hemsing. Gruppen har hatt tre møter i mars og april 2018.
Egenevalueringen ser på sammenhengen mellom programmets planlagte læringsutbytte, dets faglige
innhold, undervisningsformer og vurderingsordninger. Andre tema som tas opp er internasjonalisering,
læringsmiljø, studentenes gjennomføring, arbeidslivsrelevans, kjønnsbalanse og ressurssituasjonen.
Tilbakemeldinger fra studenter og ansatte slik de gir seg uttrykk i diverse evalueringer og rapporter, er
innarbeidet fortløpende under de relevante kapitteloverskriftene.

2 OPPBYGGINGEN AV MASTERPROGRAMMET
Kandidatløftet fra 1736:
Aldrig vidende at ville vige fra Ret og Retfærdighed, mindre raade nogen til ufornøden
Trætte eller i anden Maade med Raad eller Daad befordre nogen uretvis Sag eller Idræt.
Dette løftet trykkes på vitnemålet og er en rettesnor for alle jurister. Kandidatene bekrefter at de godtar
løftet i StudentWeb.

2.1 OM STUDIELØPET
Mastergraden i rettsvitenskap består av 300 studiepoeng (stp) og er normert til fem års varighet. Ettersom
det er et profesjonsstudium utgjør 190 av studiepoengene obligatoriske emner. På bachelornivå inngår
emnene ex.phil og ex.fac.
Studiet er bygd opp av fem studieår over ti semestre. 1. og 3. studieår består hovedsakelig av privatrettslige
emner, mens 2. og 4. studieår hovedsakelig består av offentligrettslige emner. 5. studieår består av en
masteroppgave i kombinasjon med tre valgemner, eller en stor masteroppgave på 60 stp. Ingen emner er
større enn 30 stp. Studentene har fra en til tre avsluttende eksamener hvert semester. De obligatoriske
studieårsemnene spenner over følgende juridiske fagområder:




JUS1111 Privatrett I: Avtale- og kjøpsrett og erstatningsrett
JUS1211 Privatrett II: Juridisk metodelære, fast eiendomsrettsforhold og familie- og arverett
JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter: Statsforfatningsrett, folkerett og
internasjonale menneskerettigheter
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JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett: Alminnelig forvaltningsrett, velferdsrett, miljørett og EØSrett
JUS3111 Formuerett I: Avtalerett, obligasjonsrett og dynamisk tingsrett
JUS3220 Rettshistorie
JUS3212 Formuerett II: Dynamisk tingsrett og selskapsrett
JUS4111 Metode og etikk
JUS4211 Prosess og straffeprosess: Sivilprosess, strafferett og straffeprosess
Semiobligatorisk emne på 4. studieår: Studentene må velge mellom rettsøkonomi, rettssosiologi
eller rettsfilosofi

Tabell 1: Oppbygging rettsvitenskap 2018 (http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/)
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2.2 VALGFRIHET OG VALGEMNER
2.2.1 Valgdelen på rettsstudiet
I 3. og 4. studieår kan studentene velge ett valgemne på 10 stp. I 5. studieår velger de mellom ordinær (30
stp) eller stor (60 stp) masteroppgave i selvvalgt tema. De som velger å skrive ordinær masteroppgave skal
avlegge 3 valgemner på masternivå.
Studenter kan velge bort valgemner på 5. studieår til fordel for ett semester i utlandet. De kan også velge
praksis, enten via fakultetets praksisplasser eller ved et lengre praksisopphold med rettshjelptiltak som
Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Videre kan godkjent deltagelse i en nasjonal eller
internasjonal prosedyrekonkurranse inngå i valgemnene JUS5040/JUS5041 Prosedyrekonkurranse.
Studenter på tredje studieår kan også velge å avlegge et språkemne i stedet for ett ordinært valgemne på
bachelornivå. Fakultetet tilbyr engelsk-, tysk- og fransk for jurister. Hvis studenten ikke reiser på utveksling,
er det krav om å avlegge eksamen i ett språkemne eller ett valgemne på engelsk.
Det er en mulighet å sette sammen valgemner og masteroppgave til en profil, som er en faglig
spesialisering der studentene plukker valgemner fra en forhåndsgodkjent liste. Det vil fremgå av vitnemålet
dersom studenten har valgt en profil. Studiet tilbyr i dag profiler innen følgende fagområder:










Arbeidsliv og ikke-diskriminering
Internasjonal rett
Internasjonale kommersielle relasjoner
Komparativ rett
Marked, innovasjon og konkurranse
Naturressurser og miljø
Skipsfart og offshore
Personvern, sikkerhet og digital forvaltning (fom høsten 2018)
Velferd og likeverd

2.2.2 Valgemneporteføljen
Fakultetet tilbyr 71 valgemner hvorav 28 kan tas både på bachelor- og masternivå. Ett valgemne gis kun på
bachelornivå, mens de resterende 42 kun gis på masternivå. Av de 71 emnene er 48 engelske.
Valgemnene fordeler seg omtrent jevnt mellom offentligrettslige og privatrettslige fag. Institutt for offentlig
rett tilbyr 29 valgemner som spenner over tema som skatterett, helserett, rettshistorie, kvinnerett og
menneskerettigheter. I tillegg tilbyr de konflikthåndtering og forhandlinger som er mer dialogbasert enn de
tradisjonelle valgemnene. Senter for menneskerettigheter tilbyr 4 valgemner innen menneskerettigheter,
utlendingsrett og prosedyre. Institutt for privatrett tilbyr 25 valgemner som spenner over tema som
arbeidsrett, EU-rett, ekspropriasjon og immaterielle rettigheter. Nordisk senter for sjørett tilbyr 13
valgemner innen sjørett, forsikring og petroleumsrett.
Valgemnene er et tilbud til studentene på rettsstudiet, men retter seg også mot innreisende utvekslingsstudenter. I tillegg kan studenter fra andre studieprogram ved UiO få opptak til emnene på bachelornivå.
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Valgemnene tas også av privatister, uteksaminerte jurister og andre eksterne kandidater fra arbeidslivet
samt rettsvitenskapsstudenter fra universitetene i Tromsø og Bergen og høyskoler som har oppfylt
forkunnskapskravene. Mange av valgemnene har derfor en stor og heterogen studentgruppe. Kun ett
valgemne har adgangsbegrensning. De øvrige er åpne for alle som ønsker å avlegge eksamen. De mest
populære emnene kan ha opp mot 350 eksamenskandidater fordelt på bachelor- og masternivå, men de
fleste av emnene har mellom 20-60 studenter fordelt på begge nivåer.
Antallet valgemner er et tema som har blitt diskutert flere ganger og i flere fora de siste årene. Fakultetet
har blitt anbefalt av diverse utvalg og eksterne komiteer å redusere antallet med henvisning til at det er
ressurskrevende å ha en så bred portefølje. Andre har pekt på at det er manglende helhetstenkning og
strategi knyttet til hvilke emner fakultetet tilbyr. Fakultetet har i 2017 og 2018 hatt en gjennomgang av
valgemnene, og arbeidsgruppen har levert sine anbefalinger.
Arbeidsgruppen konkluderer med at valgemnene er et viktig og variert undervisningstilbud for fakultetet.
Flere av valgemnene er forskningsnære/tilknyttet forskergrupper. De har en høy andel interne undervisere
og er etterspurt både blant våre studenter og av ulike eksterne kandidater. Arbeidsgruppen har anbefalt at
valgemnene bør tilby varierte vurderingsformer og kunne utvide undervisningstilbudet noe.
Det har vært et langvarig problem at det har vært vanskelig å opprette nye valgemner i en allerede stor og
ressurskrevende portefølje. For å løse dette, vil fakultetet legge ned alle valgemner hvert fjerde år. I forkant
av nedleggelsen skal det være en prosess ved hvert institutt hvor de gjennomgår eksisterende og nye
valgemner. Basert på tilgjengelige interne ressurser, pågående forskning og tilknytting til engelskspråklige
programmer og profiler, vil instituttene avgjøre hvilke valgemner som skal tilbys i den kommende
fireårsperioden. Porteføljen reduseres fra 71 til 50 emner og hvert institutt må prioritere sine ønsker og sin
ressursbruk innenfor en gitt ramme.

2.3 LÆRINGSMÅL OG LÆRINGSUTBYTTE
Masterprogrammet i rettsvitenskap er et profesjonsstudium som skal kvalifisere studentene for ansettelse i
juridiske yrker innen blant annet rettsvesen, påtalemyndighet og politivesen, statlig og kommunal
forvaltning, næringsliv, organisasjonsliv, utdanningssektoren og i forskning.
Jurister skal alltid legge til grunn høye etiske standarder og de skal kjenne og følge normene for faglig og
akademisk redelighet. Gode jurister skal ha så vel menneskelige som faglige ferdigheter. Gjennom studiet
skal studentene få kunnskap om forholdet mellom jussen og samfunnet, om reglers virkning og utvikling.
Utdannelsen gir store muligheter til å påvirke andre menneskers tilværelse og til å delta i utforming av
samfunnet. Med dette følger et stort ansvar.
Ved gjennomført studium skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten skal ha:


God kunnskap om juridisk metode
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God kunnskap om retten på de fagområder som omfattes av studiet
God kunnskap om sammenhengen mellom internasjonal og nasjonal rett
God kunnskap om de verdiene som ligger til grunn for retten
God kunnskap om vekselvirkningen mellom rett og samfunn
God kunnskap om retten i et historisk perspektiv
God kunnskap om etiske utfordringer og juristers rolle i samfunnet
Spesialisert kunnskap innen fagområder som dekkes av masteroppgaven

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige
problemstillinger på en kritisk, selvstendig og etisk måte. Dette innebærer å kunne:








Identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
Drøfte og løse konkrete rettsspørsmål, også på ukjente rettsområder
Argumentere skriftlig og muntlig for et rettslig standpunkt på en tydelig og presis måte
Utrede rettsreglene innen ulike rettsområder
Bidra til å utforme lovforslag, avtaler, vedtekter og andre juridiske dokumenter
Foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene
Gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske
normer

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne bruke de juridiske kunnskapene og ferdighetene på selvstendig vis til å:









Gjennomføre ulike typer juridiske arbeidsoppgaver
Løse nye problemer og bidra til nytenking i en rettslig sammenheng
Forstå og vurdere sammenhenger mellom retten og samfunnet, herunder rettens plass i styring av
samfunnsutviklingen
Reflektere over jussens forhold til andre fag
Identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en
forsvarlig måte
Samarbeide med jurister og andre profesjoner om rettslige problemstillinger
Formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten
Fremme rett og rettferdighet

Det sentrale spørsmålet er om undervisnings- og vurderingsformene støtter opp om den kompetanse og de
ferdigheter vi ønsker at studentene skal tilegne seg: Underviser vi i det vi vurderer, og vurderer vi i henhold
til de læringsmålene vi har satt? Det skal vi se nærmere på i de neste to kapitlene.
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3 UNDERVISNINGSFORMER
3.1 GENERELT OM UNDERVISNINGEN
Den vanligste formen for undervisning i rettsvitenskap er forelesninger og ulike typer gruppeundervisning i
form av kurs med 25-40 studenter. I tillegg gis følgende undervisningstilbud på de ulike studieårene:






1. studieår: Skrive-/oppgavetrening i kjøps- og avtalerettskurs. Parallell skrive/metodetrening i
metodekurs. Opplæring i Lovdata Pro. Kollokvier med ca. 5-6 studenter per gruppe.
2. studieår: Semesteroppgave. Prosedyrekonkurranse i folkerett.
3. studieår: Obligatorisk kurs. Skrivetrening hvor studentene retter for hverandre.
4. studieår: Filmer med introduksjon til strafferetten.
5. studieår: Valgemne i prosedyrekonkurranse, forhandlinger, oral advocacy. Skriveseminarer for
masteroppgaveskrivere. Fokus på Klarspråk. På masteroppgaven gis det tilbud om individuell
veiledning: 15 timer på en ordinær 30-studiepoengs masteroppgave og 30 timer på en stor 60studiepoengs masteroppgave.

På valgemner gis det i utgangspunktet kun plenumsforelesninger, men siden 2016 har enkelte engelske
valgemner hatt tutor-led students activities (TULSA). TULSA er smågruppeundervisning hvor det legges stor
vekt på studentenes muntlige aktivitet. Undervisningen ledes av fakultetets stipendiater eller postdoktorer
som har særskilt faglig kompetanse.
Rettsstudiet har lite obligatorisk oppmøte og få obligatoriske aktiviteter. Det alle må ta er:




2. studieår: Deltagelse på fakultetsbibliotekets kurs i kildesøk. Gjennomføre en prosedyreøvelse.
3. studieår: Gjennomføre et kurs bestående av kildesøk, oppgavekurs, individuell skriftlig oppgave
og muntlig presentasjon.
4. studieår: Deltagelses på kurs i yrkesetikk.

Den lave andelen obligatorisk undervisning gjenspeiles i resultatene fra Studiebarometeret hvor
studentene i rettsvitenskap oppgir at de bruker 29 timer i uken på egenstudier. UiOs snitt er 23 timer per
uke, og det er det høyeste nasjonalt. Når det kommer til eget læringsutbytte, så oppgir studentene at de
mener det er bra på teori, selvstendighet, refleksjon og skriftlig kommunikasjon. Ferdigheter innen
forskning- og utviklingsarbeid, muntlig kommunikasjonsevne, samarbeid og evne til å tenke nytt scorer lavt.

3.2 MUNTLIG TRENING
I 2017 og 2018 er det innført noen nye muntlige elementer i andre studieår. På emnet i folkerett (JUS2111)
er det en obligatorisk prosedyreøvelse med fokus på argumentasjonsteknikk. Studentene er delt opp i lag
og skal presentere sin sak på tilmålt tid og svare på eventuelle spørsmål fra dommerne.
På emnet i forvaltningsrett (JUS2211) er det en justerende muntlig eksamen som etterfølger en individuell
semesteroppgave. På muntlig eksamen skal studenten presentere sin oppgave, begrunne sitt utvalg av
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litteratur og kilder og utdype eventuelle faglige spørsmål knyttet til semesteroppgaven. I forkant av muntlig
eksamen gis det tilbud om kursundervisning i muntlig presentasjonsteknikk.
I valgemnet i forhandlinger gjennomfører studentene rollespill og andre praktiske øvelser. I tillegg er det
krav om å gjennomføre en muntlig presentasjon som del av det obligatoriske kurset på 3. studieår.

3.3 SKRIVETRENING
Studentene har mulighet til å levere inn flere såkalte kurs- og fakultetsoppgaver på 1. - 4. studieår. Det gis
ordinært en kurs- og en fakultetsoppgave i hvert fag på alle semesteremner. Kursoppgavene er en integrert
del av kursundervisningen, mens fakultetsoppgavene er et eget skrivetilbud ved siden av undervisningen
med kun eksterne rettere. Kurs- og fakultetsoppgavene er ofte tidligere eksamensoppgaver, og de gir
dermed skrive- og sjangertrening før skriftlig skoleeksamen. Retterne gir tilbakemeldinger på teksten, og en
veiledende karakter.
De fleste studenter leverer fakultetsoppgaver i starten av sitt studium, deretter avtar innleveringene. Det er
oppnevnt en person som har det overordnede faglige ansvaret for skrivetrening ved fakultetet.
Vedkommende er i dialog med de studieårsansvarlige med tanke på å differensiere skrivetilbudet på
studieårene i større grad, for dermed å bedre treffe det studentene ønsker å trene på.

3.4 KLARSPRÅK
I 2016 inngikk Det juridiske fakultet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en avtale om
klarspråk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som del av undervisningen på
rettsstudiet. Midlene fra KMD knyttet til avtalen skal brukes til å etablere et professorat og tre
stipendiatstillinger over ti år. Fra og med våren 2018 er klarspråk en del av læringskravene i faget juridisk
metodelære på emnet JUS1211 i 1. studieår.

3.5 REFLEKSJONER FRA ARBEIDSGRUPPEN
Undervisningsformene på masterstudiet synes å være godt tilpasset læringsmålene knyttet til teoretisk
kunnskap og forståelse. I all hovedsak dreier det seg om tradisjonelle undervisningsformer der fokus ligger
på innlæring av teoretisk kunnskap. Studiet inneholder få obligatoriske elementer, slik at studentene har
høy grad av frihet til selv å definere sin studiehverdag. I praksis innebærer dette at studentene i stor
utstrekning benytter selvstudium som arbeidsform. En negativ konsekvens av dette kan være at det øker
risikoen for frafall i løpet av studiet. På dette punktet er det imidlertid grunn til å fremheve den nye
metodeundervisningen på første studieår, med mindre grupper og integrert skriveopplæring, som et tiltak
som kan motvirke frafall. Det er også etablert innslag av obligatoriske elementer i 2.
(prosedyrekonkurranse) og 3. studieår (obligatorisk kurs med muntlig presentasjon). Alt i alt fremstår
likevel studiet som relativt tradisjonelt pedagogisk sett.
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Vurdert opp mot læringsmålene knyttet til ferdigheter anser arbeidsgruppen at undervisningstilbudet i noe
varierende utstrekning er tilpasset. Ferdigheter i å identifisere rettslige problemstillinger,1 drøfte og løse
rettsspørsmål og foreta rettspolitiske drøftelser, må anses ivaretatt i kursundervisningen, gjennom
skrivetrening2 og tilbudet om oppgaveinnlevering. Undervisningstilbudet i de obligatoriske emnene gir i
mindre utstrekning trening i å spesifikt argumentere for bestemte rettslige standpunkter, eller gi målrettet
undervisningstilbud i ferdigheten "Bidra til å utforme lovforslag, avtaler, vedtekter og andre juridiske
dokumenter".3 Våren 2018 er det imidlertid innført en obligatorisk prosedyrekonkurranse på 2. studieår.
Videre gir enkelte av fakultetets valgemner ferdighetsøving innenfor disse temaene, som valgemnet i
prosedyrekonkurransen, faget JUS5912 - Legal Writing and Oral Advocacy in International Law, faget
JUS5070 Forhandlinger og faget JUS5502 Lovgivningslære. De fleste valgemner tilbyr imidlertid kun
forelesninger, og det hadde vært ønskelig med mer studentaktive læringsformer. Dette er spesielt viktig på
emner med høye studenttall hvor det er vanskeligere å komme i dialog med studentene.
Læringsmålene under "Generell kompetanse" fokuserer på samarbeid (herunder med andre profesjoner),
formidling, forståelse av jussens rolle i samfunnet, evne til nytenkning og rettspolitikk. Denne kompetansen
må sies å være en integrert del av juridisk kompetanse. Dette gjør det i sin tur nødvendig å integrere slike
perspektiver i undervisningen. Selv om denne kompetansen mer er et spørsmål om undervisningens
innhold og innretning enn form, er den nært knyttet opp mot de ferdighetsbaserte kompetansemålene og
dermed noe som nok i større utstrekning bør komme inn i studentaktive læringsformer. Dette gjelder typisk
formidling.
Undervisningsformene ved fakultetet fremstår med en del unntak som tradisjonelle og tilpasset et teoretisk
studium. I senere år har det vært et større fokus på læring gjennom ferdighetstrening, både gjennom en
mer systematisk skriveopplæring og også obligatoriske muntlige elementer. Det er grunn til å gjennomgå
særlig kursundervisningen med sikte på videreutvikling i retning av mer ferdighetsbasert trening, som også
vil effektivisere innlæringen av det teoretiske stoffet.

4 VURDERINGSFORMER
Det er en kjent sak at eksamen styrer studentatferden. Det betyr at vi gjennom vurderingsformene kan
legge store føringer på studentenes arbeidsform.

4.1 OM EKSAMEN I RETTSVITENSKAP
Den vanligste vurderingsformen på rettsstudiet er skriftlig skoleeksamen på PC i enten 4, 5 eller 6 timer.
Dette er vurderingsformen på alle obligatoriske semesteremner på 1. - 4. studieår med to unntak:
 JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett: Semesteroppgave med justerende muntlig (etterfulgt av 4
timers skoleeksamen)
1

På dette punktet har PMR vedtatt at fra og med høsten 2018 skal de konkrete rettslige grunnlagene for løsning av
praktikumsoppgaver til eksamen ikke oppgis eksplisitt i oppgaveteksten.
2
I kurset i kjøps- og avtalerett på JUS1111 leverer studentene en mindre skriftlige oppgave i løpet av den første uken.
3
Valgemnet JUS5502 - Lovgivningslære fokuserer imidlertid på utforming av lovtekst.
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JUS3220 Rettshistorie: Kort hjemmeeksamen

AV 71 valgemner har 62 fire timers skriftlig skoleeksamen, mens ni emner har vurderingsformer som
inkluderer semesteroppgave og/eller hjemmeeksamen. Masteroppgaven er en individuell skriftlig oppgave.
Til de skriftlige skoleeksamenene på 1. – 4. studieår, opprettes det hvert semester oppgaveutvalg som
utarbeider eksamensoppgaver og sensorveiledninger for hvert studieår. Oppgaveutvalgene består av en
faglig eksamensleder, en vara faglig eksamensleder, en representant for eksterne sensorer og to
studentrepresentanter. Disse representantene gjennomfører en prøveløsning av eksamensoppgaven før
den godkjennes for bruk. Å sitte i oppgaveutvalget går på omgang blant de interne i faggruppen. På
valgemnene er det ansvarlig faglærer som leverer eksamensoppgave og evt. sensorveiledning i sitt emne.
Ordningen med oppgaveutvalg har fulgt med fra tidligere tiders store årseksamener, og medfører at det
legges mye ressurser i det å lage eksamensoppgaver. Det kan være en svakhet ved utvalgene at de som
faktisk underviser ikke nødvendigvis sitter der. Dette i motsetning til på valgemnene hvor faglærer selv
lager eksamensoppgaven, og i større grad kan sikre samsvar mellom undervisning og vurdering.
På alle emnene i rettsstudiet gis det karakterer. Det er også et høyt karakterpress på studiet, og relativt få
eksamener sammenlignet med andre studier ved UiO (og andre norske utdanningsinstitusjoner).
Kandidatundersøkelser utført av Juristforbundet i 2016 og 2017 viser at kandidatene selv tror at karakteren
er viktig for arbeidsgiver og dermed hvilke jobbmuligheter den enkelte mener å ha. Dette avspeiles i at Det
juridiske fakultet ligger desidert høyest på UiO både i antall klager og antall gjentak av eksamen.

Tabell 2: Antall klager på eksamenskarakter UiO 2006 – 2017 (Tableau)

Det er svært viktig for ansatte, sensorer og studenter at eksamen gjennomføres på en rettferdig og faglig
god måte. Fakultetet bruker uten unntak to sensorer på alle emner som inngår i rettsstudiet. Andelen
eksterne sensorer er høy, og det kan være at flere interne undervisere burde brukes for å sikre kvalitet og
relevans i vurderingen sett opp mot undervisningen. Det er mulig at interne undervisere også vil kunne
begrunne karakteren bedre, og slik styrke det læringsutbyttet studentene kan få gjennom sensors
tilbakemelding på eksamensbesvarelsen.
Fakultet har en tilsynssensor som fører tilsyn med eksamen hvert år. Vår nåværende tilsynssensor har
gjennomgått 1. - 4. studieår, og kommentert at for alle studieår er hovedinntrykket at fakultetet prøver å
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vurdere studentene på en upartisk og faglig betryggende måte. Eksamensoppgavene er omfangsrike og
detaljerte, men vurderer studentene på de sentrale læringskravene. Tilsynssensor har hatt flere
anbefalinger knyttet til sensorveiledninger, herunder at disse ikke bør være for omfangsrike og settes inn i
en felles mal for å sikre likhet i sensuren. På oppfølgning av Kunnskapsdepartementet har UiO konkludert
med at det skal utarbeides sensorveiledning for alle emner. Fakultetet er allerede kommet langt i dette
arbeidet og skal ha dette på plass i løpet av høsten 2018.

4.2

REFLEKSJONER FRA ARBEIDSGRUPPEN
Det har vært en ønsket utvikling fra fakultetsledelsen å innføre mer varierte vurderingsformer. Bakgrunnen
er blant annet Læringsmiljøundersøkelsen fra 2012 hvor ¼ av studentene mente deres kompetanse i liten
grad måles på en god og hensiktsmessig måte. Studiebarometeret viser samme tendens: Eget
læringsutbytte oppleves bra på teori, selvstendighet, refleksjon og skriftlig kommunikasjon, mens
læringsutbyttet innen forskning- og utviklingsarbeid, muntlig kommunikasjonsevne, samarbeid og evne til å
tenke nytt scorer lavt.
De mest utbredte eksamensformene prøver studentene i å identifisere rettslige problemstillinger og foreta
en drøftelse av disse på bakgrunn av et gitt faktum. I tillegg prøves evne til teoretiske fremstilling og
rettspolitiske vurderinger gjennom teorioppgaver. Det er ganske innlysende at disse eksamensformene i
liten utstrekning prøver andre ferdigheter som muntlig fremstilling, å argumentere for bestemte juridiske
standpunkt og utforming av juridiske dokumenter.
Gitt forutsetningen om at det er eksamensformen som styrer studentenes adferd gjennom semesteret,
fremstår også disse eksamensformene mindre godt egnet til å stimulere til samarbeid og studentaktiv
læring. For eksempel vil trening foran en prosedyrekonkurranse i langt større utstrekning innebære at
eksamen oppmuntrer til en arbeidsform som gjør at studentene arbeider aktivt med stoffet.
Samtidig har fakultetet forsøkt å utnytte koblingen mellom eksamen og arbeidet gjennom semesteret til å
fremme realistiske arbeidsformer. Dette gjelder særlig innføringen av digitale hjelpemidler (jf. nedenfor),
der studentene kan arbeide aktivt i et digitalt rettskildeverktøy og gjøre personlige tilpasninger,
henvisninger og understrekninger gjennom semesteret, og ha tilgang til dette under eksamen.

5 DIGITALISERING
Rettsvitenskap har de siste årene jobbet målrettet med digitalisering av undervisning og vurdering.

5.1 DIGITAL EKSAMEN
Det juridiske fakultet har vært helt i front ikke bare på UiO, men også nasjonalt i digitalisering av eksamen.
Allerede i 2015 var 100 % av eksamenene på rettsvitenskap digitale. Dette kunne gjennomføres blant annet
fordi universitetets IT-avdeling utviklet et eget skreddersydd system hvor studentene satt på stasjonære
pc'er på lesesalene, kunne skrive sin besvarelse i word og levere digitalt.
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Fakultetet besluttet at den raskeste måten å oppnå digital eksamen for alle studenter på, var å flytte den
tradisjonelle skoleeksamen fra papir til pc. Sagt på en annen måte; Å "sette strøm» på eksisterende
vurderingsformer. Dette var således ikke et pedagogisk prosjekt, men for studentene var det allikevel en
viktig forbedring å kunne gå fra penn til tastatur. Dette vises også i prosjektets sluttrapport fra 2015 hvor
95 % oppgir at de er fornøyde med ordningen, og 96 % oppgir at de foretrekker digital eksamen fremfor
papirbasert eksamen.
I 2015 ble universitetets felles prosjekt UiO digital eksamen etablert, og gjennom anbudskonkurranse ble
firmaet Inspera Assessment valgt som leverandør av universitetets digitale eksamenssystem. Dette er et
system som gir mulighet for en lang rekke ulike vurderingsformer, for eksempel kan det spilles av lyd- eller
videofiler, legges inn bilder, åpnes for at ulike digitale hjelpemidler eller nettsteder skal være tilgjengelige
under eksamen etc. Det ble også investert i skreddersydde felles eksamenslokaler for hele UiO i Silurveien.
JUS har startet flytting av eksamen fra sentrum til Silurveien og innen våren 2019 vil alle eksamener i
rettsvitenskap foregå der. Fra og med våren 2018 foregår de også i Inspera. Dette åpner for nye digitale
vurderingsformer, og gir også en rekke andre muligheter som det bør vurderes om skal tas i bruk. For
eksempel kan sensor legge skriftlige tilbakemeldinger/begrunnelse inn i kandidatenes besvarelse, og
deretter gjøre dette tilgjengelig for kandidaten etter sensur. Det er også mulig å ta ut statistikk som kan
brukes til læringsanalyser for å lage bedre fremtidige eksamensoppgaver.

5.2 DIGITALE HJELPEMIDLER
Norsk lovsamling og tilhørende rettskilder er sentrale i undervisning og eksamen i rettsstudiet. Under
eksamen har studentene fått ha med seg norske lover og forskrifter, diverse ordbøker med mer.
Reglementet for hjelpemidler til eksamener er omfattende og komplisert og reiser flere tolkningsspørsmål.
Fra fagmiljøene er det stadig henvendelser om revisjon av hjelmemiddelreglement, særlig ved at det
etterspørres mulighet til å vise til ytterligere rettskilder, for eksempel nemnds- og forvaltningspraksis.
Siden gjeldende lover og rettskilder finnes digitalt, har fakultetet inngått et samarbeid med Lovdata om å
utvikle Lovdata Pro slik at det kan fungere som et digitalt hjelpemiddel både i undervisningen og under
eksamen. Slik vil studentene få tilgang til rettskildene gjennom digitale verktøy hvor de kan arbeide aktivt
med innarbeidelser, henvisninger og gruppering av kilder gjennom semesteret. Lærerne kan legge til
relevante og aktuelle dommer underveis i undervisningen, istedenfor å være bundet av forhåndstrykte
kompendier med et mer statisk utvalg av rettskilder. Eventuelle dokumenter som ikke finnes i Lovdata, kan
legges til som pdf.
Digitale hjelpemidler gjennomføres under eksamen for første gang våren 2018 for studenter på første år i
emnet JUS1111. Gjennomføringen vil bli evaluert.

5.3 VIDEOFORELESNINGER (PODCAST)
Tilnærmet 100 % av alle forelesninger på rettsvitenskap gjøres tilgjengelig som videoforelesning eller
lydopptak på emnenes semestersider. Det er gjort noen få unntak for lærere som ikke ønsker at deres
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forelesninger skal formidles på denne måten. Tilbakemeldingene fra studentene er positive – dette er noe
de ønsker både for å repetere stoffet og for å få med seg undervisning de ellers ville gått glipp av.
Det er også laget korte pedagogiske videoer på noen emner som introduksjon til forelesninger, og på andre
for å skape interesse for valgemner.

5.4 DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM
UiO har i mange år brukt den digitale læringsplattformen Fronter. På rettsvitenskap har de fleste emner
brukt Fronter, dog først og fremst som et system for å administrere innleveringer og dele fagstoff. En
moderne digital plattform bør gi underviserne fleksible og brukervennlige løsninger og studentene et
digitalt læringsmiljø som engasjerer. Avtalen med Fronter er gått ut på dato, og etter en nasjonal
anbudsprosess i sektoren ble løsningen Canvas Instructure valgt.
Rettsvitenskap piloterer våren 2018 CANVAS på alle obligatoriske emner på 1. - 4. studieår inkludert exfac.
Det er et mål å ta i bruk CANVAS til læring på en mer aktiv måte enn det har vært mulig å gjøre med
Fronter.

6 INTERNASJONALISERING
Fakultet har utvekslingsavtaler med over 100 anerkjente læresteder i Europa, USA, Canada og Australia. Vi
ønsker at våre studenter skal reise ut for å utvide sin faglige kunnskap, bli kjent med en annen retts- og
undervisningskultur, tilegne seg et nytt språk og se faget fra et nytt perspektiv.
På grunn av den innlagte progresjonen i rettsstudiet, er det ikke lagt opp til at det er mulig å reise ut før på
masternivå. Samtidig som muligheten for å reise på utveksling åpner seg i 4. og 5. studieår, er det også
mulig å velge mellom en rekke konkurrerende studietilbud her hjemme: Praksisordning, rettshjelptiltak
som Jussbuss og JURK og en stor portefølje av valgemner. Majoriteten av studentene velger dermed å bli
ved UiO. Disse studentene møter internasjonale perspektiv som en integrert del av de obligatoriske fagene,
og ved at det er obligatorisk å følge minst ett valgemne på engelsk. Dette er også ment å øke kontakten
mellom internasjonale og norske studenter.
Studiebarometeret hadde for første gang i år spørsmål om internasjonalisering, og svarene fra
rettsvitenskapsstudentene kan tyde på at integrasjonen mellom de norske og utenlandske studentene ikke
fungerer etter intensjonen. Over 80 % svarer at det ikke er god faglig og/eller sosial integrering mellom
studentgruppene. Det er ellers verdt å merke seg at våre studenter er tydelige på at de foretrekker norsk
pensum og norsk undervisningsspråk.
Som ledd i rekrutteringsarbeidet for at studenter skal reise ut, arrangeres det utvekslingsmesse hvert
semester. Her presenterer innreisende studenter sine hjeminstitusjoner for de norske studentene. I tillegg
holdes det to årlige informasjonsmøter hvor tidligere utvekslingsstudenter deler sine erfaringer. De utreiste
studentene sender dessuten reisebrev hjem til fakultetet som publiseres på nettsidene slik at andre
studenter kan bli inspirert.
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Tall fra de siste årene viser en stigende tendens i innreisende studenter, og de to siste årene også for
utreisende:
Innreisende

2009
148

2010
148

2011
140

2012
159

2013
183

2014
202

2015
218

2016
209

2017
239

Utreisende

94

105

78

94

117

113

91

144

153

Tabell 3: Utvekslingsstudenter (Tableau)

De mest populære utreiselandene er de engelskspråklige med australske universiteter på toppen. Det er
gjennomført spørreundersøkelser blant de utreisende studentene hvert år siden 2014. Svarprosenten er
rundt 70, og resultatene er stabile fra år til år. Studentene er overveiende fornøyde med valg av studiested,
og 90 % vil anbefale sitt studiested til andre. Utenlandskonsulenten ved fakultetet oppgis som den viktigste
informasjonskilden, etterfulgt av informasjon på nett og erfaringer fra tidligere utvekslingsstudenter.
Studentene oppgir at de er mest fornøyd med administrasjonens hjelp før avreise, mens fagmiljøet synes å
være lite involvert i prosessen.
For dem som reiser, er utvekslingsoppholdet en suksesshistorie! 100 % av dem som svarer på fakultetets
undersøkelse vil anbefale sine medstudenter å reise på utveksling. Over 70 % er fornøyde med det faglige
tilbudet og de returnerer til UiO med 30 ESCT (studiepoeng) som er full studieprogresjon. Det er også
interessant at rundt 70 % er fornøyd eller svært fornøyd med interaksjonen og tilgjengeligheten til
faglærere ved vertsuniversitetet. Dette er jevnt over bedre resultat enn studentene som er hjemme gir. I
blant annet Studiebarometeret går interaksjon med faglærer igjen som en av de tingene studentene er
minst fornøyde med, ref. tabell neste side.
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Tabell 4: Sammenligning: Resultat fra Studiebarometeret for master i rettsvitenskap og undersøkelsen for utreisende

På spørsmål om hva Det juridiske fakultet kan lære av studiestedet studentene utvekslet til, går følgende
tema hyppigst igjen i svarene:








Mer kontakt mellom lærer og student
Mer tilgjengelige faglig ansatte
Bedre faglig oppfølgning av studenter
Færre studenter på grupper/mer gruppeundervisning
Mer variert undervisning, diskusjoner og muntlig framlegg
Mer praktisk fokus
Ulike eksamensformer

Fakultetet satte i 2017 ned en gruppe som skal utarbeide en helhetlig internasjonaliseringsstrategi.
Gruppen skal levere sine anbefalinger våren 2018, og skal blant annet:




Vurdere tiltak som sikrer en bedre kobling mellom internasjonalt utdannings- og
forskningssamarbeid og dermed økt involvering av fagmiljøet
Vurdere ønsket nivå på antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter på fakultetet
Vurdere tiltak for økt involvering av fagmiljøet i promoteringen av utvekslingsmulighetene
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Vurdere tiltak for å sikre økt internasjonalisering hjemme samt bedre integrasjon av fakultetets
internasjonale studenter
Vurdere om de eksisterende kriteriene for innpassing av utenlandske juridiske mastergrader (LLM)
kan gjøres mer fleksible, slik at flere jusstudenter velger å erstatte 5. studieåret med en LLM
Vurdere etableringen av praksisordning for både inn- og utreisende studenter

7 LÆRINGSMILJØ
Med læringsmiljø menes alle institusjonelle og organisatoriske betingelser som bidrar til studentens læring.
Læringsmiljø omfatter både fysiske og psykososiale faktorer.
Resultatene fra Studiebarometeret 2017 viser at rettsvitenskapsstudentene, i likhet med andre UiOstudenter, er spesielt fornøyde med informasjonen på studieprogrammet og med bibliotekstjenestene. Det
de er minst fornøyde med er miljø - både mellom studenter og mellom faglige og studenter, tilbakemelding
og veiledning samt mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet og hvordan kritikk og
synspunkter fra studentene blir fulgt opp.

7.1 INFRASTRUKTUR
Det juridiske fakultet holder til i diverse eide og leide bygninger i sentrum. Deriblant de fredete bygningene
på Karl Johan som er Norges eldste universitetsbygninger, tatt i bruk i 1851. Det er historisk sus over
lokalene, men de er ikke så godt egnet til dagens behov. Et nytt bygg er dermed under oppføring, og i løpet
av senhøsten 2019 vil studentene kunne flytte inn i Domus Juridica på Tullinløkka. Her vil det blant legges
vekt på fleksible undervisningsrom som er bedre egnet for samhandling og varierte læringsaktiviteter. Det
vurderes også om det skal lages et eget område hvor lærere og studenter kan møtes uten avtale og utenfor
undervisningen – en slags «bemannet fagsofa».

7.2 KARAKTERPRESS
Karakterpresset på jusstudiet oppleves som høyt av mange studenter, og mange har høye ambisjoner på
egne vegne. I Studiebarometeret oppgir nærmere 90 % av respondentene at deres mål er å få bedre
karakterer enn gjennomsnittet. Dette kan ses i sammenheng med at rettsvitenskap ved UiO er et
studieprogram med høy inntakskvalitet. Våre studenter er vant til å være best eller blant de beste fra sine
kull på videregående skole. Studieprogrammet er også blant de mest populære i høyere utdanning i Norge,
og det er nærmere 6 kvalifiserte søkere per studieplass.

Tabell 5: Søkere per plass (Tableau)
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I Kandidatundersøkelsene 2012-14 beskriver tidligere jusstudenter at det ikke var ukjent at studenter løy
om hvilke resultater de hadde oppnådd på eksamen, og at det kun var A og B som var godt nok.
Konkurranseforholdet mellom studentene oppgis å påvirke vennskapsforhold, studiegrupper og hvem man
kunne snakket åpent med om pensum, tips og erfaringer. De opplevde hverandre som konkurrenter heller
enn medstudenter.

Tabell 6: Opplevelse av konkurranseforholdet mellom studentene (Kandidatundersøkelsen 2012-14)

Når det gjelder hva som kan gjøres for å redusere det negative konkurranseforholdet, foreslår studentene
selv at det legges mer vekt på samarbeid og gruppeoppgaver i studiet. Andre aktuelle tiltak er å begrense
antall ganger det er mulig å ta opp igjen en eksamen, og å skape bevissthet rundt at det er fullt mulig og
helt vanlig å få gode jobber uten å være A eller B-kandidat.

7.3 REDUSERE AVSTAND MELLOM LÆRERE OG STUDENTER
Det er en gjennomgående tilbakemelding at studentene synes de har for liten kontakt med faglærer, og at
det er for lite tilbakemeldinger og veiledning underveis i studiet. Følgende tiltak er igangsatt for å bedre
dette:





Alle interne faglærere skal ha treffetid en gang i uken. Det skal stå på personpresentasjonen.
Tiltaket vurderes som delvis vellykket da det er usikkerhet om hvor mye studentene benytter seg av
ordningen, men signaleffekten vurderes uansett som viktig.
Det er innført spørretimer for 1.-4. studieår. To spørretimer for 1. og 3. studieår i fellesskap og to
spørretimer for 2. og 4. studieår i fellesskap pr. semester. Tiltaket har hatt økende oppslutning.
Studenter inviteres til faglige arrangementer. Tiltaket er i startfasen, og effekten er ikke målt.
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7.4 MOTTAGELSE AV NYE STUDENTER - FADDERUKA
SiOs undersøkelse av studentenes helse og trivsel (SHoT) ble sist gjennomført i 2014. Det er igangsatt flere
tiltak for å bedre læringsmiljøet som følge av denne undersøkelsen. Deriblant arbeid med fadderuken:





Det er opprettet en faddergruppe for studenter som ikke føler seg i målgruppen for fadderuken. De
deltar på det faglige opplegget, men står fritt til å laget eget sosiale program eller delta på det
oppsatte programmet. Dette fungerer godt, men det er vanskelig å finne faddere.
Det gis tilbud om faddergrupper også til studenter som skal starte på senere studieår. Dette
fungerer godt.
Det er en målsetning at alle arrangementer skal være alkoholfokusfrie.

De ferske studentene blir ellers delt inn i kollokviegrupper basert på gruppen de får tildelt i
undervisningsopplegget «Rettskilder til fots». Kollokviegruppen løser oppgaver og diskuterer faglige
spørsmål. Gruppen ledes av en viderekommen student.
Det er en egen fadderordning for utvekslings- og LLM-studenter: Buddy. Buddy består av egne
arrangementer, UiO-arrangementer og fellesarrangementer sammen med de norske studentene på master
i rettsvitenskap. Blant arrangementene kan nevnes skøytegåing på Tøyen, aking i Korketrekkeren,
sightseeing i Oslo, besøk i Høyesterett og på Stortinget samt praktisk hjelp, informasjon, fester, middager
og mye mer.
Buddy får gode tilbakemeldinger. Den største utfordringen er å integrere norske og utenlandske studenter.
En av grunnene til dette er at de norske studentene er ferske, og opptatt av å skape seg et nettverk med
andre førsteårsstudenter, mens de utenlandske studentene skal følge emner på senere studieår. Det finnes
også dedikerte studentforeninger for utenlandsstudentene som har arrangementer gjennom hele
semesteret som European Law Students Association (ELSA).

7.5 STUDENTFORENINGER
Det er generell utfordring å engasjere større studentmasser i prosesser vedrørende studiehverdagen. Det
er heller ingen stor oppslutning om studentdemokratiet, og deltakelsen ved valg av medlemmer til Juridisk
Studentutvalg (JSU) og til UiOs Studentparlament er lav. JSU har representanter inn i alle større prosesser
som angår studieprogrammet, og de sitter i fakultetsstyret og i PMR.
Det finnes ellers et stort spekter av studentforeninger for jusstudentene innen idrett, kultur, næringsliv,
ideelt arbeid etc. Fakultetet tilrettelegger for foreningenes aktivitet gjennom at:





Alle lederne i studentforeningene inviteres til møte med studiedekanen hvert semester.
Studentforeningene har fått en egen kontaktperson i fakultetsadministrasjonen.
Det er opprettet kontorlokaler for foreninger på fakultetet.
Det arrangeres foreningsdag hvert semester for informasjon og rekruttering. Dagen har hatt
økende oppmøte, men det kan bli bedre.
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7.6 STUDENTENES MULIGHET FOR Å GI TILBAKEMELDING PÅ LÆRINGSMILJØET
Det finnes en rekke kanaler for tilbakemelding fra studentene. Det gjennomføres spesifikke undersøkelser
for å evaluere endringer som for eksempel innføring av digital eksamen, og den enkelte faglærer
gjennomfører underveisevalueringer av sin undervisning. Det gjennomføres også jevnlige emne- og
programevalueringer samt kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser. I tillegg kommer nasjonale
undersøkelser som SHOT og Studiebarometeret. Studenter tar også kontakt med fakultetets infosenter,
studie- eller eksamensadministrasjonen, eller de snakker direkte med faglærer. Det arrangeres
semestervise referansegrupper hvor ca 10 studenter fra hvert studieår inviteres til samtale med
studiedekanen, og det arrangeres egen spørretimer hvor studentene kan møte faglærerne til en uformell
prat. Det kanaliseres også tilbakemeldinger gjennom JSU.
Studentene har også mulighet til å melde fra om positive og negative ting i læringsmiljøet gjennom UiOs SI
FRA-system. Fakultet har et gjennomsnittlig antall innmeldinger sett i forhold til størrelsen. I 2017 ble det
ikke avdekket alvorlige kritikkverdige forhold gjennom SI FRA. De fleste sakene gjaldt klager på låste dører,
tilgang til bygg, dårlig luft og lav temperatur i lesesaler, og ble oversendt til Eiendomsavdelingen. En
håndfull saker gjaldt læringsmiljøet, og disse går alltid videre til studiedekanen.
Fakultetet ønsker å se på hvordan arbeidet med tilbakemeldinger på læringsmiljø og studiekvalitet kan
systematiseres bedre. Et av tiltakene er å få på plass muligheten for strukturerte digitale evalueringer (i
CANVAS) fom høst 2018. Minst like viktig som enklere system for evaluering fra studentene, er imidlertid
håndteringen av tilbakemeldingene. Her må det jobbes med systematisk oppfølging. Det kan feks dreie seg
om å sikre at klager på undervisningskvalitet følges opp overfor faglærer av dennes leder. Og det kan dreie
seg om kommunikasjon til studentene om hvilke endringer som vil bli iverksatt som resultat av deres
innspill.

7.7 UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING
De fysiske lokalene og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal være universelt utformet i
henhold til Plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. De fredede lokalene på Karl
Johan er imidlertid ikke gode med tanke på tilgjengelighet for personer med redusert bevegelighet. Det er
tunge dører, høye dørterskler, smale dører, mange trapper og få heiser. Dette løser vi med personlig
assistanse fra Eiendomsavdelingen da det ikke er mulig å bygge om på en slik måte at alle kan komme seg
frem på egen hånd. Domus Juridica blir bygd med tanke på dette, og vil medføre en klar forbedring.
Det er flere studenter som søker en eller annen form for tilrettelegging i løpet av studiet. Mange av dem
søker om tilrettelegging av eksamen, som utvidet tid, skrivehjelp, enerom og adgang til hvilerom. Fakultetet
var tidlig ute med overgang til digital eksamen, hvor man i langsvarsoppgavene også får adgang til
staveprogram, og dette har redusert behovet for å søke om tilrettelegging for flere studenter.
Noen studenter gis tilrettelegging i form av å få mulighet til å gjenta kursundervisning og får innvilget
redusert progresjon på studiet. Noen få studenter har det vi kaller en student-kontakt. Dette er studenter
som på grunn av sykdom har vanskelig for å delta på campus. Fakultetet ansetter da en medstudent som
kan kollokvere via skype eller mail. Arbeidet med videoforelesninger er også sentralt med tanke på
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universell utforming. Studenter med f.eks kroniske lidelser, familieforpliktelser eller nedsatt hørsel får på
denne måten adgang til nesten alle forelesninger på rettsstudiet enten som video eller lydpodkast, men da
uten å måtte søke om det.

8 GJENNOMSTRØMMING
Gjennomføringsgraden for masterstudiet i rettsvitenskap (MiR) er lav. Følgende tabell med tall hentet fra
Tableau studiedata følger kullene som startet på MiR våren 2011-høst 2012 og undersøker hvor stor andel
av kullet som har oppnådd grad til normert tid:
Kull

Start vår 2011
Start høst 2011
Start vår 2012
Start høst 2012

Andel
fullførte til
normert tid
14 %
17 %
21 %
20 %

Andel fullførte
5,5 år

Andel fullførte
6 år

Andel fullførte
6,5 år

Andel fullførte
7 år

29 %
34 %
39 %

42 %
47 %

51 %
47 %

51 %

Tabell 7: Gradsoppnåelse (Tableau)

Det er først ved å legge 1 ½ år til normert tid at ca. halvparten av studentene på kullet har fullført graden
master i rettsvitenskap. Hvis vi ser på kullene før dette, finner vi at total gjennomføringsgrad ikke ser ut til å
bli særlig høyere enn 60-65 %. Frafallet ligger jevnt over på mellom 20-30 % og de resterende er studenter
med svært lav studieprogresjon.
Til sammenligning er gjennomføringsgrad til normert tid på alle 2-årige masterprogrammer ved fakultetet
på mellom 51-60 %. På de 1 ½-årige engelskspråklige mastergradene varierer tallene mellom 30 og 60 %
andel gjennomførte kandidater til normert tid.
En viktig forskjell mellom de 1 ½-årige og 2-årige masterprogrammene og vårt 5-årige masterprogram er at
studentene som gis opptak til førstnevnte er eldre, har studieerfaring og er trolig mer sikre på studievalget
de har tatt. Studenter som får opptak til vårt 5-årige masterprogram kan sammenlignes med andre
bachelorstudenter. Vi ser at frafallet er aller høyest mellom 1. og 2. semester. Det kan være fordi
studentene ofte kommer rett fra videregående, og trolig er noe mer usikre på hva de faktisk ønsker å
studere enn dem som søker på en master.
I 2013 gjennomførte fakultetet en frafallsundersøkelse. Den tok utgangspunkt i de studentene som fikk
opptak høsten 2005, og hadde følgende funn:







Det største frafallet skjer etter 1. og 3. studieår.
SV og HF er hovedsakelig de fakultetene som tar imot studenter som slutter hos oss.
Mange studenter på masterstudiet produserer mange studiepoeng, men fullfører ikke graden.
Gjentak av eksamen er svært høyt.
Halvparten av studentene bruker lengre tid enn normert.
40% av studentene som tas opp, slutter eller flytter før fullført grad.
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Eldre studenter bruker lengre tid på studiet og fullfører i mindre grad enn yngre studenter.
Det er små forskjeller i fullføringsgraden mellom menn og kvinner.
UiO har noe dårligere fullføringsgrad enn UiB, men noe bedre enn UiT.

En viktig grunn til at studentene på rettsstudiet bruker lengre tid enn normert er gjentak av eksamen.
Mellom 40-50 % av alle gjentak ved UiO gjennomføres på juridisk fakultet, og ca 85 % av alle gjentak ved
fakultetet skjer på masterstudiet i rettsvitenskap. Dette er til tross for at det er det eneste
studieprogrammet ved UiO som har en kvote på frivillige gjentak av eksamen; Studenter på rettsstudiet har
kun anledning til å gjenta 4 emner som de tidligere har bestått i løpet av studiet.
Fakultetet har allerede vedtatt følgende tiltak som skal ha en positiv effekt på gjennomstrømming:




Faste grupper gjennom semesteret
Økt satsning på muntlig og skriftlig ferdighetstrening
Målrettet satsing på studiestartprogrammet

Dekanatet vil se videre på tiltak for å øke gjennomstrømmingen.

9 ARBEIDSLIVET
Masterstudiet i rettsvitenskap er en profesjonsutdanning som kvalifiserer til juridiske profesjoner som
advokat, dommer og politijurist. Andre aktuelle arbeidsplasser er diverse organisasjoner, offentlig
forvaltning, medier og privat næringsliv. Studentene fremhever jobbmuligheter og arbeidslivsrelevans som
klare styrker ved studieprogrammet (for eksempel i Studiebarometeret).
Det arrangeres semestervise arbeidslivsdager i regi av studentforeningene hvor studentene kan møte ulike
arbeidsgivere. Det arrangeres også karrierekurs med fokus på ulike karrierevalg og arbeidsgivere i
samarbeid med UiOs Karrieresenter. Det settes opp karrierekurs for studenter på 1. - 3. studieår, og
jobbsøker- og intervjukurs for avgangsstudentene hvert semester. Dette fungerer godt og studentene er
fornøyde.
Det gjennomføres jevnlig kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser. Fakultetet skal opprette et
arbeidslivspanel i løpet av våren 2018.

9.1 PRAKSISPLASSER
Fakultet har en liste med rundt 150 aktuelle arbeidsgivere, og hvert semester sier rundt 60 av disse seg
villige til å ta imot studenter. Arbeidsplassene er spredt rundt i landet med hovedvekt på østlandsområdet,
og er innen både offentlig og privat sektor. På hver arbeidsplass utpekes en jurist som fungerer som
studentens veileder i løpet av et seks uker langt praksisopphold.
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Formålet med ordningen er å gi studenter på studieprogrammet en forståelse for hva praktisk juridisk
arbeid går ut på: Hvilke krav yrkeslivet stiller til juridisk kunnskap og juridisk yrkesrolle. Praksisen består av
tre elementer - en kortvarig praksisforberedende undervisning, utplasseringsperioden og rapportskriving.
Studenten må gjennomføre alle disse aktivitetene for å få godkjent praksis som valgfag.
Det er ca 100 studenter i året som velger å delta i praksisordningen. Disse er gjennomgående fornøyde, og
flere syns erfaringen er så nyttig at den "burde være obligatorisk". Det hender også at praksisstudenter får
anledning til å skrive en masteroppgave som er relevant for arbeidsgiver, og får kontorplass slik at de kan
sitte der under studiet. Andre får deltidsjobb, og noen ender opp som ansatt på sin tidligere praksisplass
etter fullført utdanning.
I tillegg til fakultetets praksisplasser, søker mange studenter seg til trainee-ordninger. Det er særlig store
advokatfirmaer som tilbyr dette. Studentene forteller at firmaene ofte er tydelige på at de ønsker seg A og
B-kandidater, og at dette oppleves å bidra til karakterpresset blant studentene.

9.2 FERDIGE KANDIDATER
Fakultet og Juristforbundet gjennomførte en Kandidatundersøkelse av studenter som var uteksaminert i
tidsrommet 2012 – 2014. Nærmere 600 ferske jurister svarte, og av disse hadde ca 20 % benyttet seg av
praksisplass, ca. 30 % hadde vært trainee, mens ca 50 % hadde hatt relevant deltidsarbeid. De fleste mente
betydningen av praksis for å få jobb, var høy:

Tabell 8: Betydningen av praksis for å få jobb. (Kandidatundersøkelsene 2012-2014)

Undersøkelsen viser også at de fleste begynner å søke jobb mens de studerer, og mange av dem får også
jobb før de er ferdige. Et halvt år etter endte studier er det ca 15 % som fortsatt er uten jobb. Over
halvparten av de nyutdannede juristene jobber i privat sektor, de fleste i advokatfirma. I statlig sektor er
det mest vanlig å få sin første jobb i et direktorat, tilsyn eller etat.
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10 KJØNNSBALANSE OG INTEGRERING AV KVINNE- OG
KJØNNSPERSPEKTIV
Rapporten Juss og Kjønn (2017) av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet ble bestilt av likestillings- og
mangfoldsutvalget (LIMU). Rapporten viser at 40 % av alle førsteamanuenser og 30 % av alle professorer
som var ansatt ved fakultetet per 2016 var kvinner. Disse tallene står i kontrast til kjønnsfordelingen blant
studentene hvor 67 % er kvinner. Det må bemerkes at det i fakultetets tilsettinger siden 2016 har vært en
svak overvekt av kvinner.
Rogg og Bøe har også sett på det totale antall forfattere/medforfattere av obligatoriske tekster på
masterstudiet i rettsvitenskap:




Høsten 2016 er det 15 kvinner og 104 menn. Hvis vi ser bort fra de semiobligatoriske emnene, er
det 7 kvinner og 70 menn. Det betyr at av de tekstene som er obligatorisk pensum på
masterstudiet, er 90,9 % skrevet av menn og 9,1 % av kvinner.
7 av 25 obligatoriske fag har tekster på pensum skrevet av kvinnelige forfattere.

Forholdet mellom andelen kvinner og menn som foreleste på rettsstudiet høsten 2016 var:



27 menn og 13 kvinner holdt forelesninger i de obligatoriske fagene. Det vil si at andelen mannlige
forelesere er 67,5 %.
Totalt holdes 73,6 % av forelesningene i de obligatoriske fagene av menn, og 26,4 % av kvinner.

Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) vedtok i 2015 at vervet som ansvarlig faglærer skulle
rulleres blant de ansatte. Rogg og Bøe kommenterer at dette har økt kvinneandelen, og at det på sikt også
bør virke positivt inn på andel kvinnelige forelesere og forfattere siden ansvarlig faglærer har ansvar for
undervisere og pensum i sitt fag. Fakultetsledelsen må følge med på utviklingen.
Rogg og Bøe har ikke bare sett på kjønnsbalansen, men også på integrering av kvinne- og kjønnsperspektiv i
det faglige innholdet. Med det menes hvilke temaer som tas opp, og hvilke rettsspørsmål som behandles,
både i læringskrav, litteratur og undervisning for øvrig. I 2017 gjorde PMR justeringer i Instruks for
studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer som både poengtere fakultetets ønske om kjønnsbalanse blant de
som innehar verv eller underviser, og om at aktuelle kjønnsperspektiv skal inkluderes i fagets læringskrav
og litteratur.
Alle ansvarlige faglærere på masterstudiet i rettsvitenskap er blitt bedt om å gjennomgå sitt emne i løpet av
våren 2018 og rapportere på hvordan kjønnsperspektivet er ivaretatt. Fakultetet har opprettet en egen
arbeidsgruppe som skal fungere som ressurs i dette arbeidet. Det er også publisert en ti punkts liste med
konkrete forslag. Arbeidet knyttet til dette vil pågå ut 2018, og er et fokusområde for fakultetsledelsen.
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11 RESSURSER
11.1 FASTE VITENSKAPELIGE TILSATTE OG FORHOLDSTALL
Fakultetet har fem institutter og sentre; Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Institutt for offentlig rett,
Institutt for privatrett, Nordisk institutt for sjørett og Norsk senter for menneskerettigheter. Det er først og
fremst de ansatte ved Institutt for offentlig rett (IOR), Institutt for privat rett (IFP) og Nordisk institutt for
sjørett (NIFS) som har faglig ansvar for rettsstudiet, men det er flere faglærere og undervisere som har fast
arbeidsplass ved de andre instituttene/sentrene. Våren 2018 er det til sammen 84 personer tilsatt i faste
vitenskapelige stillinger, 66 av disse er tilsatt ved IOR, IFP og NIFS.
Til et hvert tidspunkt er det i overkant av 2500 aktive programstudenter på masterstudiet i rettsvitenskap4.
Forholdstallet mellom student pr årsverk (fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger) er for 2017 og
hele fakultetet 40 studenter per fast vitenskapelige tilsatt. For masterstudiet i rettsvitenskap isolert er tallet
enda litt høyere (ref. fakultetets statistikkpakke for 2017 basert på DBH). Fakultet har det klart dårligste
forholdstallet mellom studenter og faglig ansatte ved UiO. Dette gjelder også uavhengig av om timelærere
og andre midlertidig undervisningsansatte inkluderes i regnestykket.
Det høye forholdstallet mellom studenter og fast ansatte medfører at fakultetet har en svært høy ekstern
lærerandel. I forbindelse med et prosjekt knyttet til regler for godskrivning av undervisning ble intern og
ekstern lærerandel på studiet gjennomgått. Tall fra våren 2016 viste at ekstern lærerandel på undervisning
på masterstudiet i rettsvitenskap samlet sett ligger på ca. 50-55 %. På valgemnene er ekstern lærerandel på
ca 20 %. Det vil si at den reelle andelen eksterne timelærere på de obligatoriske emnene er enda høyere
enn 50 %. På eksamenssiden budsjetter fakultetet med en intern sensorandel på mellom 10-30 %. Også her
er den høye eksterne sensorandelen begrunnet i forholdstallet mellom studenter og fast ansatte.
Det må poengteres at det er ønskelig med undervisere fra arbeidslivet. De har høy kompetanse og praktisk
erfaring, noe som bringer mye positivt inn i undervisningen. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om
studiet i rettsvitenskap innfrir kravene slik de fremsettes i NOKUTs studietilsynsforskrift § 2-3:
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og
emner som inngår i studietilbudet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent
ansatte med førstestillingskompetanse.
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte
med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.

4

I tillegg kommer flere hundre enkeltemnestudenter.
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Forskriften stiller krav til høyere krav til andel ansatte med førstestillingskompetanse på masternivå. I en
profesjonsutdanning som rettsvitenskap hvor hele det femårige løpet er integrert (= ikke delt inn i bachelor
og master), har fakultet bevisst satt inn fast vitenskapelige ansatte i starten av studiet. Vi har erfart at det
er viktig at de nye studentene møter sterk faglig kompetanse fra første semester.
Forholdstallene ved rettsvitenskap bidrar til å konservere tradisjonelle undervisnings- og vurderingsformer;
Med store studentkull er det ressursbesparende å holde forelesninger heller enn å tilby en større andel av
interaktiv undervisning i mindre grupper, og den tradisjonelle skoleeksamenen er den med lavest
sensurkostnader.

11.2 ADMINISTRASJONEN
Rettsstudiet administreres av studie- og eksamensadministrasjonen på fakultetet som består av 22 årsverk.
Fakultetsadministrasjonen er delt inn i en studieseksjon og en eksamensseksjon. I tillegg har vi en ITseksjon som er sentral i utvikling og drift av lokal infrastruktur for digitalisering av undervisningen. Og et
informasjonssenter som er kontaktpunktet for studenter som har spørsmål eller søknader knyttet til
studiet. Studieseksjonen planlegger blant annet undervisning på studieårsemner og valgemner, og veileder
innreisende og utreisende utvekslingsstudenter. Eksamensseksjonen administrerer blant annet
eksamensgjennomføringen, oppgaveutvalg og søknader fra studenter om eksempelvis tilrettelegging til
eksamen. Det er tilsatt en studieveileder i hver av seksjonen. De ulike ansatte i Studieseksjonen og
Eksamensseksjonen har som hovedregel ansvar for ett eller to studieår.
Denne delingen mellom undervisning og eksamen skiller seg noe fra hvordan studieadministrasjon oftest er
organisert ved Universitetet i Oslo. Ved flere andre fakultet er eksamensadministrasjonen sentralisert som
hos juss, men undervisningsplanlegging og studieveiledning er tilknyttet instituttene. Årsaken til at
rettsvitenskapsstudiet administreres fra fakultetet, er først og fremst dets egenart som profesjonsstudium
med faglige bidrag fra flere institutt og sentre.
Fakultetsadministrasjonen sitter samlet i ett bygg hvor ingen vitenskapelige har sitt faste arbeidssted. Dette
gir utfordringer knyttet til fysisk avstand mellom vitenskapelige og administrasjonen. Det er også ulike
administrativt ansatte som jobber med samme studieår, noe som kan oppleves uoversiktlig for faglærerne.
Organiseringen setter også større krav til koordinering mellom instituttledelsen hvor arbeidsgiveransvaret
ligger, og fakultetsnivået hvor undervisning og vurdering administreres. Fakultetet ønsker derfor blant
annet å se på hvordan bruken av den enkelte vitenskapelig ansattes undervisningsplikt kan planlegges
bedre.

11.3 PROGRAMRÅD OG FAGLIGE VERV
I henhold til NOKUTs krav til fagmiljø skal fagmiljøet ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring- og utvikling av studiet jf. Studietilsynsforskriften § 2-3 (3).
Det overordnete ansvaret for kvalitetssikringen av det totale studietilbudet ved fakultetet ligger hos
fakultetsstyret. Styret ledes av dekanen som mottar rapporter fra programrådene ved respektive ledere.
Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) har det helhetlige faglige ansvaret for studiet, og
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ledes av prodekan for studier. Videre består rådet av representanter fra hvert studieår
(studieårsansvarlige), en representant for de engelskspråklige masterprogrammene, en representant fra
administrasjonen og to studentrepresentanter fra Juridisk studentutvalg. PMR er delegert det
koordinerende og overordnede ansvaret for rettsstudiet, herunder behandling av de faglige rammene,
viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring.
Ved fakultetet har hvert emne og hvert fag en ansvarlig faglærer, og ideelt flere faglærere slik at det er en
aktiv faggruppe. I henhold til instruks for ansvarlig faglærer har vedkommende det overordnede ansvaret
for sitt fag; Herunder ansvar for læringskrav, litteratur, eksamensoppgave, læresituasjonen og fordeling av
undervisning.
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12 BAKGRUNNSMATERIALE
Program - og emnebeskrivelser for rettsvitenskap slik de fremstår på www.uio.no per april 2018.
Tallmaterialet er i hovedsak hentet fra DBH (database for statistikk om høyere utdanning) og
statistikkverktøyet for studiedata, Tableau.
I tillegg til arbeidsgruppens vurderinger, ligger følgende kilder til grunn for egenevalueringen:
























Studiebarometeret: Rapport fra rettsvitenskap (2017)
Studiebarometeret (oppsummeringer fra 2012 – 2016)
Læringsmiljøundersøkelsen fra 2012
Kandidatundersøkelser vår 2012 – vår 2014 (Juristforbundet)
SHOT (studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014)
UiOs kandidatundersøkelse (2014)
Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2015 og vår 2016
Evalueringsrapport utreisende studenter 2014-15
SI FRA- rapport fra Det juridiske fakultet (2017)
Rapport fra minoritetsundersøkelsen ved Det juridiske fakultet (2016)
Tilsynssensors rapport fra 1. studieår (2013/2014)
Tilsynssensors rapport fra 2. studieår (2014/2015)
Tilsynssensors rapport fra 3. studieår (2015/2016)
Tilsynssensors rapport fra 4. studieår (H16/V17)
Sluttrapport for JF digitale eksamen (2016)
Periodiske emneevalueringer siste fire år: ca 100 rapporter
Fakultetets statistikkpakke for 2017
Juss og Kjønn (rapport 2017) av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet
Valgemneporteføljen: Delrapport 2 (2017)
Notat om oppfølging av styrets vedtak av 25.11.08 om reduserte opptaksrammer og økonomisk
styrking av JUS (2016)
Detaljert beskrivelse av studiekvalitetstiltak for Master i rettsvitenskap (notat 2016)
Ti punkts liste: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet
Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for
masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne lærere, oppgaverettere og
kollokvieveiledere

